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VÝZVA K HLÁŠENÍ EROZNÍCH UDÁLOSTÍ 
 
Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. 
Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním 
prostředkem v zemědělství a lesnictví. Je ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z větší části však 
vyvolaných činností člověka.  
 
Eroze půdy je závažným problémem, o kterém se mluví čím dál více. Eroze ohrožuje produkční schopnost 
zemědělské půdy, ale také dále způsobuje mnoho negativních jevů, které vznikají odnosem půdního 
materiálu, čímž tak dochází ke škodám na majetku, zanášení vodních toků a nádrží a zhoršování jakosti 
povrchových vod. Půda je výtvorem půdotvorných procesů, které trvají stovky až tisíce let. Přitom během 
jedné erozní události může být spláchnuto až několik cm půdy a tím dochází k nenávratné ztrátě. 
 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým 
úřadem spustil mapovou prohlížecí službu (WMS) k monitoringu eroze zemědělské půdy,  Mapová služba 
nabízí náhled na lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi. Účelem projektu Monitoring eroze 
zemědělské půdy je získat informace o místech postihovaných erozí, doplnit je do mapového portálu a po 
analýze příčin zajistit ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím a Státním zemědělským intervenčním 
fondem ochranu opakovaně postižených míst. 
 
Státní pozemkový úřad plní v tomto projektu funkci sběru informací o erozních událostech a zaznamenávání 
do webového portálu. Následně tyto informace bude využívat při řešení komplexních pozemkových úprav. 
 
Žádáme Vás, zaznamenáte- li ve Vašem území události spojené s erozí půdy, ať se jedná o vodní či větrnou 
erozi, abyste je neprodleně nahlásili na Pobočku Kutná Hora. Do hlášení uveďte, kde se postižené místo 
nachází, můžete doplnit mapovým podkladem, případně fotografiemi z postiženého místa. Dále uveďte, došlo 
– li ke škodám na objektech. Nahlášení erozní události mohou provést místní obecní či městské úřady ale i 
fyzické osoby, které událost zaznamenají, na adresu pobočky nebo na e-mail khora.pk@spucr.cz. Prosíme 
Vás, abyste s možností hlášení erozních událostí seznámili i Vaše občany (prostřednictvím Vašeho webu, 
vývěsní desky a pod) . 
 
Děkujeme Vám za spolupráci 

 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Mariana Poborská 
vedoucí Pobočky Kutná Hora 
Státní pozemkový úřad 
  
 
Příloha : pro příklad fotografie erozních událostí 

 
Dle rozdělovníku 
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